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O FIRMIE

Antaira  Technologies  Sp. z o.o. jest europejskim oddziałem amery-
kańskiej firmy  Antaira  Technologies  LLC. Firma ta jest producentem 
i dostawcą komponentów do budowy przemysłowych sieci komuni-
kacyjnych. W szczególności jest dostawcą produktów i rozwiązań do 
szybko rozwijających się rynków  M2M (Machine-to-Machine) oraz 
przemysłowego  Ethernetu. Antaira  Technologies zapewnia swoim 
klientom obsługę na najwyższym poziomie, dokładając starań, 
aby wszystkie zamówienia były realizowane szybko i dokładnie. 
Firma wykazuje się elastycznością i otwartością na sprecyzowane 
potrzeby klientów, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w dostoso-
waniu produktów do wymogów konkretnych aplikacji, rzetelnym 
wsparciu technicznym i możliwości zwrotu zakupionego sprzętu 
w ciągu 45 dni bez podania przyczyny. 

OFEROWANE  PRODUKTY

 � Switche  Lanolinx zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach 
przemysłowych. Oferta firmy obejmuje zarówno switche zarządzal-
ne o bardzo rozbudowanej funkcjonalności, jak i proste modele 
niezarządzalne. Wyposażone w opcjonalne porty światłowodowe 
lub  PoE, urządzenia cechuje stopnień ochrony od  IP30 do  IP67 

oraz mnogość możliwości mon-
tażu: na ścianie, szynie  TS35 
lub w stelażu 19”.
 �Media konwertery  Optolinx: 
przemysłowe z dużym wybo-
rem portów światłowodowych 
wolno stojące, do montażu na 
stelażu 19” lub szynie  DIN. 
Serwery portów szeregowych: 
pozwalające na zdalny dostęp 
do portów szeregowych poprzez 
sieć 802.3 lub 802.11 i wyposażone 
w 1/2/4/8/16 portów  RS-232/422/485 do sieci  Ethernet.
 � Karty wieloportowe: PCI  Express,  Universal  PCI iPCMCIA umoż- 
liwiające rozbudowę systemów dzięki 1/2/4/8 lub 16 portom 
 RS-232/422/485.
 � Przemysłowe moduły  USB: huby  USB i moduły wieloportowe. 
Konwertery portów szeregowych: umożliwiające wydłużenie dystan-
su transmisji przez zastosowanie  RS-422/485 lub światłowodu.
 � Przemysłowy  Bluetooth: Bluetooth  AP, moduły z portami szere-
gowymi, adaptery  USB, moduły  OEM. 

OBSŁUGA  KLIENTA

 � Doradztwo techniczne i wsparcie techniczne na każdym etapie 
inwestycji
 �Możliwość zwrotu towaru w ciągu 45 dni bez podania przyczyny
 � 5 lat gwarancji
 � Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 � Lokalny magazyn
 � Strona internetowa (www.antaira.pl) ze szczegółową specyfika-
cją oferowanych produktów, kartami katalogowymi i  sklepem 
internetowym

Antaira Technologies

Antaira  Technologies  Sp. z o.o., ul. Czereśniowa 98, 02-456  Warszawa
tel. 22 862 88 81, faks 22 862 88 82, info@antaira.pl, www.antaira.pl
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